ថ្ថៃទី២៧ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ដែើម្បឱ្យការដ
ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធិបដតយយ។
ី

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ដស្ចកតប្ី រកាស្ព័តមា
៌ ន
ស្តព
ី ី

លទធផលស្កា
ុំ ុំរងី ប្ស្ុកស្ណ្ត
ត ន់ ដេតតកុំពង់ធុំ
ិ ខ សាលាស្ដម្េងមាាស្់ដនោតឃទ

ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាមធិ ការែុ មខ្រវល សរការជាមួ យនឹ ង សមាគមន៍អាដរុក និងអងគ
ការអភិរកសធនធានធមមជាតិ

បានដរៀបចាំ សិកាាសាលាសដមលងមាាស់ដឆ្នតមួ យ សតីពី ការកាំណត់តរមូវការជា

អាទិភាពកនុងឃុ-ាំ សង្កាត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ

ើងដៅឃុទ
ាំ ាំរ ីង ស្សុកសណ្ត
ត ន់ ដែតតកាំពង់ធាំ

កាលពីថ្ថៃទី

២១ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១២។ មានអនកមានសិទិដធ បាោះដឆ្នតរបមាណ ៦០ នាក់ (២៥% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកុងឃុ
ន
ាំ

ខដលរួមមាន តាំណ្តងសរគមន៍ តាំ ណ្តងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិ ករកុមរបឹ កាឃុាំ អាជាាធរ
ភូ មិ អងគការមូ លោាន និ ងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរួមពិ ភាកាដៅកនុងសិកាាសាលាដនោះ។

របជាពលរដាខដលចូ លរួមសិកាាសាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្នតគាំរទតរមូវការជាអាទិ ភាពទាំង៥

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកុមរបឹ កាឃុាំបចាុបបននយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួ លយកដដើ មបីោក់ បញ្ូា លដៅកនុង កមមវ ិធីនដយាបាយរបស់ែួនកន
ល ុងការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ ខាងមុ ែ។
តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នងឃុ
ាំទាំរង
ី ម្រុក្រណ្ត
ា ន់ ខេតាក្ាំពង់ធាំ
ុ

១. ការសាងរង់ និងជ ួរជុលផលវលាំ
ូ

 សុាំសាងសង់ផូវលាំ
ល
រកាលរកួសរករមចាំ នួន៣ខែស៖ ខែសទី១ ដចញពីភូមិទាំអរចស់ កាត់ ភូមិទាំអរថមី មាន
របខវង១៦០០ខម៉ែ រត ទទឹង១០ខម៉ែ រត កមពស់១ខម៉ែ រត និងដធវើសាពនចាំនួន១ខែស ចក់ដបតុ ង មានរបខវង១៥ខម៉ែរត

ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី២ ដចញពីវតតកាលដាំ រ ី ដៅភូមិរនាម មានរបខវង១៣០០ខម៉ែ រតទទឹ ង៦ខម៉ែ រត បាត
ដរកាម៦ខម៉ែ រត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែ រត។ ខែសទី៣

ដចញពី ដដើ មភូមិរនទោះ ដល់ចុងភូ មិ មានរបខវង

១៥០០ខម៉ែរត ទទឹ ង១ខម៉ែ រត កមពស់១០ខម៉ែរត។ សូមចប់ ដផតើសាងសង់ ឆ្នាំ២០១៣ និ ងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
 សុាំជួសជុ លផលូវលាំចាំនួន៤ខែស៖ ខែសទី១ ដចញពី ដដើ មភូ មិសាំដោង ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែ រត ទទឹ ង
៦ខម៉ែ រត ។ ខែសទី២ ដចញពីដដើមភូមិកាលដាំ រ ី ដល់ចុងភូ មិ មានរបខវង១១០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែ រត ។ ខែសទី៣
ដចញពីដដើមភូ មិដខាស ដល់ចុងភូ មិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី៤ ដចញពី ដដើ មភូមិទាំអរ
ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១០០០ខម៉ែ រត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ សូមចប់ ដផតើមជួ សជុ ល និ ងបញ្ាប់ដៅឆ្នាំ២០១៣។

ទីសានក់ការកណ្ត
ត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ ទួលដគក ោជធានីភាំដន ពញ រពោះោជាណ្តចរកកមពុជា

Central Office : #138, Street. 122, TeukLaak I, TuolKork, Phnom Penh, CAMBODIA.

P.O. Box1145, Phone : (855) 23 884 150 Fax: (855) 23 885 745 E-mail : comfrel@online.com.kh Website: www.comfrel.org

២. ការខរនរ
ើ ាំខុ ធវើបងគនអ
់ នារ័យ
 សុាំផតល់បងគន់អនាម័ យចាំនួន៣៣៦បងគន់ ជារបដភទបងគន់លូមាន៨កង់ ដាំ បូល និ ងជញ្
ជ ង
ាំ ស័ងាសី សរមាប់
ភូ មិស្សដៅដស្សាងចាំនួន១៣៥បងគន់ ភូ មិកាលដាំ រ ីចាំនួន៧១បងគន់ ភូមិសាំដោងចាំ នួន៥០បងគន់

ភូមិរនទោះ

ចាំ នួន៤០បងគន់ និ ងភូមិរនាមចាំនួន៤០បងគន់។ សូមចប់ ដផតើមសាងសង់ ឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
៣. ការខធវអ
ើ ណ្ូា ងទឹក្

 សុាំអណូត ងទឹកសរុបចាំនួន៨០អណូត ង មានលូសរុប១៤៤០កង់ និងជដរៅ៩ខម៉ែរត ដោយកនុង១អណូត ងៗមាន
ោក់ លូ១៨កង់ គឺ សរមាប់ភូមិកាលដាំ រ ីចាំនួន១០ ភូមិស្សដៅដស្សាងចាំនួន១០ ភូមិសាំដោងចាំ នួន១០ ភូមិ
រនាមចាំនួន១០ ភូមិខលងចាំ នួន១០ ភូ មិដខាសចាំនួន១០ ភូ មិរនទោះចាំនួន១០ និ ងភូមិទាំអរចាំ នួន១០។ សូមចប់
ដផតើមឆ្ាំន២០១៣ និងបញ្ាប់ឆ្នាំ២០១៤។
៤. ការខធវើ
 សុាំផតល់ធុងចាំដោោះទឹ កសាំោប់របជាពលរដាខដលមិ នទន់មានទឹកសាអតដរបើ របាស់ចាំនួន៦ភូមិ ខដលមានចាំនួន
សរុប៤៦៨រគួសារ គឺ ដៅភូមិកាលដាំរ ីចាំនួន៨៨ធុង ភូមិសាំដោងចាំ នួន១០០ធុង ភូមិដខាសចាំនួន៧០ធុ ង ភូ មិ
ស្សដៅដស្សាងចាំ នួន៧០ធុង ភូមិរនទោះចាំនួន៧០ធុង និ ងភូ មិរនាមចាំនួន៧០ធុង។ សូមចប់ ដផតើមឆ្នាំ២០១២
និ ងឲ្យបានឆ្នាំ២០១៣។
៥. ការខរនរ
ើ ដ
ាំុ ីររបទនរងគរកិចច
 សុាំផតល់លាំដៅោាន និងដី កសិកមមសាំោប់របជាពលរដាចាំនួន១០០០រគួសារ គឺពរងី កភូ មិទាំង៨ ដោយកនុង
១រគួសារៗទាំ រាំ២០ខម៉ែ រតx១០០ខម៉ែ រត

សរមាប់ ភូមិកាលដាំ រ ី ភូមិស្សដៅដស្សាង ភូ មិសាំដោង ភូមិរនាម

ភូ មិខលង ភូ មិដខាស ភូមិរនទោះ និ ងភូ មិទាំអរ។ សូមចប់ ដផតើមឆ្នាំ២០១៣ និងបញ្ាប់ ឆ្នាំ២០១៤។
មុ នដពលបពា្ាប់សិកាាសាលាមានកមមវ ិធីរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិ ភាពដល់អនកដឹ កនាាំគណ
បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និ ងរកុមរបឹ កាឃុាំ។
ដលាក ដសៀ ដសឿន តាំ ណ្តងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកុមរបឹ កាឃុាំ បានមានរបសាសន៍

ថា «កនុងនាមែាុាំជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ ដលាកនឹងោក់បញ្ូ ា លដៅកនុងកមមវ ិធី វ ិនិ ដយាគឃុាំ

ដរើយសូមសនាថា

ដបើគណបកសដលាកឈ្នោះដឆ្នត ែាុាំក៏នឹងែិ តែាំខសវងរកអងគការនានាមកជួ យអភិវឌ្ឍន៌ដៅកនុúងឃុាំរបស់ដយើងខដរ»។

ដលាក ជុាំ ដលៀម តាំណ្តងគណបកសសមរងសុី ជាជាំទប់ ទី២ បានមានរបសាសន៍ ថា «ែាាំុបានដបតជាាចិតតថា

ដបើែុ ាំ ជា
ា ប់ ដឆ្នតតដៅដទៀត ែាុាំនឹងែិតែាំ ជួយទាំ នាក់ទាំនងដៅអងគការ និងអងគភាពនានាជួ យកនុងឃុាំរបស់ដយើងដដើ មបី
ឲ្យមានអភិ វឌ្ឍន៍ បខនែមដទៀត»។

ស្ិកាខសាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាាស្់ដនោតដៅតុំបន់ោច់ប្ស្យាលទទួល ន៖
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទិ ធតួនាទី

និ ងកាតពវកិចរា បស់មាាស់ដឆ្នតកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ

ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោាន។

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាាស់ដឆ្នតចូ លរួម

ជខជកពិ ភាកា

របស់ែួន។
ល

ដដើមបីកាំណត់តរមូវការអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់

៣. តរមូវការជាអាទិ ភាពកនុងឃុាំ-សង្កាត់ ោច់ ស្សយាលនឹ ងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាាកាមង្កយចងចាំដដើ មបីចូលរួមតាមោនជរមុញការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹ កាឃុាំ-សង្កាត់ និ ង
ការោក់បញ្ូា លតរមូវការកនុងកមមវ ិធីនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្នតឃុាំ-សង្កាត់ឆ្នាំ
២០១២។

សិកាាសាលាដនោះក៏ បានទទួលការឧបតែមម
ភ ូលនិធិពីសរភាពអឺរប
ុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA

និង Forum Syd
ស្ប្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាក់ទុំនង៖

1

១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណ្ត
ត ញ និងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦
២-អនកស្សី ខេង រុគនាា (ជាំ នួយការខផនកបណ្ត
ត ញ និ ងដវទិ កា)
ទូ រស័ពដទ លែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយាកាសគួ
រជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ម្
ើ បឱ្
ិ
ើ យមាន បំ
ប ោះបនោតបោយបសរ ើ ន្
តិ ម្៌តាម្រយៈការបញ្ុ ោះបញ្ូ ល តសូម្តិ ប ើម្បទ
ិ យុតធ
ើ ទួល
មាន ល់អោកប ោះបនោត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូ លរួម្សប្កតការ
រ យការ

ននូវរកបខ័

ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំប ើម្បផ
ើ ដល់ពត៌

៍ របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ផដល់នូវ

៍ អប្កតយា៉ា្ទូ លទ
ំ ូ លាយ និ្នប់ររ័ ស ប ើម្បអា
ើ ចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប

ើ រការ ប ោះបនោតម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្

ំ
ម្ន
ក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោត តាម្រយៈការអប់រ ំ ន្
ើ បឱ្
ិ របកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ម្
ើ យមានអតថន័យម្ន ណា
ិ បវទកា
ិ សាធារ
បំ

្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូ លរួម្កោុ្កិច្ការនបយា

មានការហ្វកទរម្្់
ការ

ើ រការប

៍ អប្កតយា៉ា្ទូលំទូលាយ

បំបពញកម្មវ ិធន
ើ បយា

1

ំប

No 096

ោះបនោតហ្វ លបប្កន
ើ នូវគ

យ ន្
ិ ំប

និ្នប់ររ័ស

ើ រការ

ៈកោុ្បាល

យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតសូម្តិ/បញ្ុ ោះបញ្ូ លប ើម្បឱ្
ើ យ

បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដជា
ើ ប់បនោត រពម្ទំ្ផដល់នូវរ យ

ប ើម្បអា
ើ ចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្

ើ រការអនុ វតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោត។

និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ

